
Dodatek č. 666/2017/1 

 

 
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 
 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČO: 70856508 

zastoupený ředitelem  

Ing. Zbyňkem Hořelicou  

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 

 

a 

 

Město Strážnice 

náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice 

IČO: 00285315 

zastoupené starostkou  

Mgr. Renatou Smutnou 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy 

č. 666/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2017 ze dne 3. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

t e n t o  D o d a t e k :  

 

 

Článek 2 

Účel Dodatku 

 

 

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše 

účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „Rekonstrukce a 

výstavba chodníků, Strážnice – ul. Bzenecká“ – ISPROFOND 5627510154 v návaznosti 

na změny ve Smlouvě o dílo v rozsahu uznatelných a neuznatelných nákladů, provedené 

v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě 

akce, a které jsou předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem. 
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Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 

 

 

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní: 

„3. V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně 

částku 

 

1 101 000 Kč 

(slovy: jedenmilionjednostojednatisíc korun českých) 

 

z toho na akci uvedenou pod písmenem  

 

a) maximálně částku  

379 000 Kč 

(slovy: třistasedmdesátdevěttisíc korun českých) 

 

která odpovídá 78,32 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, 

které činí 483 897,17 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze 

č. 4 této Smlouvy ve výši 82 993,08 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny akce 

566 890,25 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem SIMOSTAV, s.r.o., 

ze dne 30. 10. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2017, která je uložena v jednom 

vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že 

tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).  

 

b) maximálně částku  

722 000 Kč 

(slovy: sedmsetdvacetdvatisíc korun českých) 

 

která odpovídá 84,20 % souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, 

které činí 857 439,96 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze 

č. 1 Dodatku č. 666/2017/1 ve výši 538 622,70 Kč vč. DPH z předpokládané celkové 

ceny akce 1 396 062,66 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem 

SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 4. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

30. 11. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 14. 2. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 9. 2017, která je 

uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. 

Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).  

 

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní: 

„2. při financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) vynaloží vlastní prostředky 

minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných 

nákladech stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídajícího nejméně 

částce 104 897,17 Kč dle Přílohy č. 4 Smlouvy a při financování akce uvedené v čl. 4 

odst. 1 pod písm. b) vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního 

procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených 

v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídajícího nejméně částce 135 439,96 Kč dle Přílohy č. 1 

Dodatku č. 666/22017/1. 
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Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před 

čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů 

stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků 

příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních 

prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4. 

 

3. Článek 6, odstavec 2 nově zní: 

„2. Žádost o zálohové uvolnění finančních prostředků (dále jen „Žádost“) předkládá 

příjemce podle své skutečné potřeby finančních prostředků na základě již existujících 

daňových dokladů (faktur), které mají být uhrazeny z poskytnutých finančních prostředků, 

dle Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 

„Pravidla“). Vzor Žádosti je k dispozici na www.sfdi.cz. 

V Žádosti příjemce uvede název akce, na kterou mají být finanční prostředky uvolněny, 

číslo ISPROFOND a požadovanou částku k uvolnění.  

K Žádosti je příjemce povinen doložit: 

- soupis faktur na předepsaném formuláři „Soupiska faktur“, jehož vzor je k dispozici 

na www.sfdi.cz, vždy ve formátu .xls nebo .xlsx; 

- kopii(e) faktury (faktur) včetně soupisu provedených prací, ke kterým se faktura(y) 

vztahuje(í). U každé položky uvedené v soupisu provedených prací je příjemce 

povinen zřetelně vyznačit, zda se jedná o položku uznatelnou (U) nebo neuznatelnou 

(N), anebo vícepráce (V);  

- kopii dokladu (výpis z účtu příjemce) o užití vlastních finančních prostředků pro tuto 

akci ve výši stanoveného vlastního podílu ve smyslu prohlášení uvedeného 

v odst. 2 čl. 5. 

Žádost ve formátu .pdf , podepsanou odpovědnou osobou oprávněnou za příjemce nebo 

 jménem příjemce jednat, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce osvědčující věcnou 

 správnost fakturovaných částek a jejich soulad s financovaným účelem, včetně výše 

 uvedených příloh zasílá příjemce 

a) datovou schránkou na adresu poskytovatele e5qaihb  

nebo 

b) pouze v případě, že příjemce nemá k dispozici datovou schránku, tak v listinné 

podobě na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V tomto 

případě je příjemce povinen současně odeslat elektronicky naskenovanou Žádost 

obsahující čestné prohlášení ve formátu .pdf a Soupisku faktur vždy ve formátu 

.xls či .xlsx na adresu podatelna@sfdi.cz. 

 

Pokud nebude Žádost řádně zpracována, doložena přílohami a zaslána dle výše uvedených 

požadavků, nebudou požadované finanční prostředky uvolněny.“ 

 

4. Článek 7, v části A, odstavec 17 nově zní: 

„17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu pěti let po ukončení akce (viz Pravidla), 

na kterou poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje finanční prostředky, nepřevede 

majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích subjektů ani 

jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům s výjimkou případů, 

kde takové nakládání s majetkem vyplývá z platné právní úpravy, nezastaví tento majetek 

po uvedenou dobu, ani jej jinak nezatíží právy třetích osob, vyjma případů, kde toto 

zatížení vyplývá z platné právní úpravy nebo se jedná o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě ve smyslu §1267 a §1268 občanského zákoníku. Současně je příjemce povinen 

http://www.sfdi.cz/
mailto:podatelna@sfdi.cz
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zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně 

bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen.“ 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce uvedené pod písm. b), 

odst. 1, čl. 4 Smlouvy. 

 

3. Ruší se Příloha č. 5 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude 

ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné 

příloze.  

 

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 

 

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

 

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli 

náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku. 

 

 

 

V Praze dne …………….……............ V .………………………. dne …………. 

 

 

……………………………..…………           ………………………………………..…. 

 Ing. Zbyněk Hořelica         Mgr. Renata Smutná 

          ředitel SFDI                starostka města  

 


